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REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ  

pn. MAJOWE DNI BIAŁOBRZEGÓW 2022 

 

§ 1 Informacje ogólne 

1. 

Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem) został wydany na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez  masowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. 

Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

2. 

Impreza masowa „Majowe Dni Białobrzegów” odbywająca się na terenie targowiska 

miejskiego w Białobrzegach, ul. Kościelna 106 zwana w dalszej części Imprezą rozpoczyna się 

w dniu 21 maja 2022 r. o godz. 12.00 i kończy o godz. 1.00 oraz 22 maja 2022 r. od godz. 14.00 

a kończy o 22.30. 

Największe nasilenie  imprezy przypada na okres w godz. 15.00 – 22.00. 

3. 

Organizatorem imprezy masowej jest Białobrzeskie Centrum Kultury „Białe Brzegi”,  

ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi, które odpowiada za prawidłowy przebieg Imprezy. 

4. 

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu imprezy  

z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp. 

5. 

Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym podczas trwania 

Imprezy jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. 

6. 

Wstęp na teren w czasie trwania Imprezy jest bezpłatny. 
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§ 2 Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące  

na terenie targowiska miejskiego w czasie trwania Imprezy 

1. 

Wstęp na targowisko miejskie w czasie trwania Imprezy mają: 

1) widzowie uczestniczący w Imprezie, 

2) osoby z obsługi technicznej, 

3) przedstawiciele instytucji państwowych, policji, straży pożarnej, służb zabezpieczających, 

pogotowia ratunkowego, 

4) ochrona, 

5) osoby z identyfikatorami „ORGANIZATOR IMPREZY”, 

6) osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób,  

które sprawują nad nimi opiekę a osoby nieletnie mogą przebywać same na Imprezie do godz. 

22.00 a po 22.00, tylko w obecności osób dorosłych. 

2. 

Osoby obecne na Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać 

postanowień regulaminu Imprezy. 

3. 

1. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa Imprezy 

zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu 

wnoszenia i posiadania w jej trakcie przez osoby obecne na Imprezie: 

1) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

2) materiałów wybuchowych, 

3) wyrobów pirotechnicznych, 

4) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

5) środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

6) materiałów szklanych. 

 

2. Dodatkowo wprowadza się zakaz: 
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1) wypuszczania psów i innych zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników dla osób 

niepełnosprawnych), 

2) niszczenia tablic informacyjnych, ławek koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy 

znajdujących się na terenie Imprezy, 

3) zaśmiecania miejsca Imprezy, 

4) nagrywania występów artystycznych z wyjątkiem umów agencyjnych, 

5) wnoszenia napojów alkoholowych. 

Dopuszcza się wnoszenie napojów bezalkoholowych w fabrycznie zamkniętym plastikowym 

opakowaniu o pojemności do 500 ml na jedną osobę. 

4. 

Organizator Imprezy odpowiedzialny jest za: 

1) bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły, 

2) stanu urządzeń nagłaśniających i oświetlających, 

3) montaż ramp oraz innych konstrukcji i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

dokumentacją    oraz innymi obowiązującymi przepisami, 

4) zapewnienie przejrzystości dróg ewakuacyjnych, 

5) eliminowanie wszystkich innych zachowań uczestników Imprezy mogących być przyczyną 

zagrożeń. 

5. 

Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

1) pracownicy obsługi Imprezy służby porządkowe muszą znać rozmieszczenie podręcznego 

sprzętu medycznego i hydrantów, 

2) służby porządkowe muszą być przeszkolone na terenie Imprezy w zakresie zasad 

prowadzenia ewakuacji, sposobów alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego 

sprzętu gaśniczego. 

6. 

Służby porządkowe Organizatora Imprezy w tym pracownicy ochrony osób  

lub mienia legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są 

uprawnione do: 



 
 
 
  
 

 

 

 
Adres:   Kontakt: 
ul. Kościelna 31                                                                                                                           Tel. 48 613 23 70  
26-800 Białobrzegi   E-mail: bck@bialobrzegi.pl 
woj. mazowieckie  www.bck.bialobrzegi.pl 

1) sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej, 

2) legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości, 

3) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby  

te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w cz. II pkt. 3 niniejszego regulaminu, 

4) w przypadku braku uprawnień do przebywania na Imprezie albo zakłócania porządku 

publicznego lub zachowania się niezgodnie z regulaminem imprezy – wezwania osoby do 

opuszczenia Imprezy, 

5) zastosowania siły fizycznej w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub 

odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych w 

art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie dóbr i mienia  

(Dz. U. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.), 

6) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

 

7. 

Organizator imprezy masowej pn. Majowe Dni Białobrzegów informuje, że osoba/ uczestnik 

imprezy masowej, który nie wyraża zgody na przypadkowe utrwalenie swojego wizerunku na 

stronach internetowych BCK BIAŁE BRZEGI i innych, prasie, mediach lokalnych powinien 

niezwłocznie poinformować Organizatora.  

 

8. 

Osoba/ uczestnik biorący udział w imprezie masowej pn. Majowe Dni Białobrzegów, deklaruje 

swoją obecnością iż zapoznał/a się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na stronie 

internetowej Organizatora imprezy masowej pn. „Majowe Dni Białobrzegów”. 
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§ 3 Postanowienia końcowe  

1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: 

www.bck.bialobrzegi.pl.  

2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień regulaminu.  

3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmie 

Organizator Imprezy. 

 

http://www.bck.bialobrzegi.pl/

